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Dräger Nederland start met 
3D BIM-productbibliotheek

Dräger Nederland in Zoetermeer beschikt sinds kort over een 3D-product-
bibliotheek voor onder meer de onderdelen van de medische gassendistri-
butiesystemen. De bibliotheek is tot stand gekomen in samenwerking met 
Itannex, een Nederlands BIM-adviesbureau.

“Steeds vaker krijgen wij verzoeken uit de markt 
om 3D BIM-modellen aan te leveren. Onder meer 
van onderdelen van medische gassendistributiesys-
temen, zoals compressoren en gassenkasten. Maar 
ook van pendels en zuilen voor de OK. Die vragen 
zijn afkomstig uit de gehele bouwkolom, dus van 
architecten, aannemers, adviseurs en installatiebe-
drijven. Zij hebben behoefte aan 3D-content om 
deze in te passen in hun eigen BIM-modellen”, 
vertelt Theo Ypma, manager Business Unit Work-
place Infrastructure bij Dräger Nederland. 

Om dit te realiseren is Dräger Nederland in zee 
gegaan met Itannex, een gevestigde partij die al 
ruim twintig jaar de hele bouwkolom ondersteunt. 

“We zijn destijds met 2D gestart, maar al ruim 
twaalf jaar zijn 3D en BIM onze corebusiness”, 
aldus Frans Nieman, verantwoordelijk voor de 
divisie fabrikanten en toeleveranciers. De klanten 
van Itannex zijn vooral architecten, adviseurs, 
constructeurs, aannemers en installateurs, die 
meer en meer in 3D werken. Daardoor wordt ook 
de vraag naar virtuele producten – en leveranciers 
die daarmee werken – steeds groter. Dräger, de 
van origine Duitse onderneming gespecialiseerd 
in medische technologie, is er daar tegenwoordig 
één van. De bouwkolom wil niet alleen weten waar 
een pendel in de OK komt te hangen, maar ook de 
specificaties in het BIM-model kunnen zien. Een 3D 
BIM-productbibliotheek voorziet in die informatie.

BIM 
Het Bouwkundig Informatie Model (BIM) is voor 
Nieman de verbinding tussen geometrie en infor-
matie over de gebruikte materialen en producten. 
“Geometrie omvat alleen het 3D-ontwerp. BIM gaat 
veel verder en is voor mij meer Building Information 
Management en ondersteunt de hele life cycle. Want 
het model kan niet alleen informatie geven over een 
gebouw in de concept- en uitvoeringsfase, maar ook 
na oplevering in de operationele fase. Daarom moet 
die informatie geschikt zijn om het gebouw in de 
toekomst te kunnen gebruiken, dus ook onderhou-
den. Helaas is men onder de noemer BIM vaak slechts 
bezig met geometrie. Vergeleken met een 2D-aanpak 
is dit wel al een enorme verbetering.”

3D BIM-productbibliotheek
Itannex heeft Dräger ondersteund bij het ontwikkelen 
van een 3D BIM-productbibliotheek met alle onder-
delen van de medische gassendistributiesystemen 
voor ziekenhuizen en van de zuilen en pendels voor 
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de OK. Ypma: “Dit betekent dat wij een 3D-versie 
van de productcatalogus ter beschikking kunnen stel-
len aan alle partijen in de bouwkolom. Die kunnen 
ermee werken door de gegevens in hun 3D-ontwerp 
te implementeren. Zo kunnen zij zien of alles aansluit 
bij de rest van het gebouw. Dit is betrouwbaar en 
genereert tevens tijdwinst en kostenbesparingen.” 

Ziekenhuizen zelf hebben eveneens steeds vaker 
behoefte aan 3D-informatie, bijvoorbeeld ten aanzien 
van onderhoud. Nadat een bouwproject is afgerond, 
moet het Facilitair Bedrijf weten waar alle onderdelen 
zich precies bevinden. Dit is mogelijk door de BIM-
informatie te koppelen aan het eigen gebouwbeheer-
systeem en het daaraan verbonden onderhoudsplan. 
Zo’n 3D BIM facility management systeem maakt het 
onderhoud tot een inzichtelijk geheel. 

Dräger voorloper
Momenteel werken nog lang niet alle fabrikanten 
in Nederland met BIM. Dräger loopt hierin voorop. 

Dräger Nederland breidt OK-assortiment verder uit

Omdat het Dräger hoofdkantoor in Lübeck de stra-
tegische waarde van BIM erkent, is Itannex ook daar 
aan het werk. Het bedrijf leidt er medewerkers op in 
het uitbouwen en beheren van de 3D-productbibli-
otheek. Ook gaat Itannex de internationale project-
teams trainen in de toepassing van BIM. Tegelijk 
wordt in Nederland een OK in Virtual Reality ontwik-
keld. Dit is volgens Ypma vooral interessant tijdens 
het salesproces. “Als je naar het ontwerp van een 
OK kijkt door een Virtual Reality-bril en je maakt dit 
interactief, kun je alles vooraf toetsen met gebruikers 
(zoals chirurg, hoofd OK). Zo kunnen zij bepalen waar 
welke apparatuur moet komen, wat geschikte kleur-
stellingen zijn, enzovoort.”

Samenwerking
Itannex en Dräger vullen elkaar goed aan. Beide 
partijen begeven zich op het snijvlak van bouwkun-
dige en installatietechnische ontwerpen. Door hun 
multidisciplinaire kennis en ervaring ontstaan betere 
en praktijkgerichte ontwerpen. •


